
Z Á P A S O V Ý  
B U L L E T I N

FKJILOVE.CZ                         FKJILOVEUDC     

MOL CUPPŘEDKOLO 2017/2018 5. 8. 2018 17:00

JÍLOVÉ
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LITOMĚŘICKO
Hlavní rozhodčí: Josef KREJSA 
Asistenti rozhočího: Michal ŠTEFAN 

    Tomáš ŠVAGR 



PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

SK Viktorie Ledvice - FK Jílové 0:3 (0:2) 

V prvním utkání na Memoriálu nás čekal domácí celek. Do vedení nás dostal 
po úniku v 18. minutě Feledi. Stejný hráč pak předložil gólovou přihrávku 
Čermákovi a ten z první uklidil míč k tyči domácího brankáře. Těsně před 
přestávkou ještě orazítkoval břevno domácí branky Pícha.

Ve druhém poločase se do dvou brankových příležitostí dostali domácí 
Ledvice a za Voseckého museli na brankové čáře odvracet míč Vait a Líbal. 
Po těchto obrovských šancí se do úniku po přihrávce Felediho dostal Bílek, 
který prostřelil domácího brankáře a navýšil vedení na 0:3. 


Branky: 18. Feledi, 29. Čermák, 51. Bílek


FK Jílové - SK Baník Modlany 2:2 (1:2) 2:0 pen.  

V úvodu druhého utkání byla na našem celku znát únava po prvním zápase 
a celek Modlan (první utkání na memoriálu) byl aktivnější. Během prvním 
deseti minut dvakrát nebezpečně pálil Doležal, ale Vosecký oba jeho pokusy 
vyrazil. Ve 14. minutě se objevil v dobré šanci Bílek, ale svůj pokus 
neproměnil. V 16. minutě se po střele z vápna rozezněla tyč Voseckého 
branky, ale míč se odrazil zpět do hřiště. Následně už se skóre utkání 
měnilo. Po individuální akci se ke střele z vápna dostal Červenka a jeho 
pokus skončil v růžku modlanského brankáře. Za další dvě minuty byl ve 
vápně sražen Pícha, ale následnou penaltu neproměnil Feledi. Modlanům se 
nakonec v prvním poločase podařilo utkání otočit, když nejprve chyboval ve 
výběhu při rohu Vosecký a propadlý míč se odrazil od Rangla do brány. V 
poslední minutě pak pronikl do vápna modlanský Verbíř, který posunul míč 
ještě na svého spoluhráče a ten neměl problém zamířit do odkryté branky. 

Na začátku druhého poločase se uvolnil na brankové čáře Vait a jeho 
střílený centr našel před brankou úplně volného Bílka, který pohodně doklep 
míč do branky. Deset minut před koncem mohl rozhodnout Vait, ale jeho 
střelu ze dvou metrů modlanský brankář vyrazil nad břevno. O výsledku tak 
musely rozhodnout pokutové kopy. První pokus zlikvidoval Vosecký, 
následně proměnil svůj pokus Michalec a když modlanský Verbíř přestřelil a 
Vosecký svůj pokus proměnil, mohlo se Jílové radovat z obhajoby na 
ledvickém memoriálu.


Branky: 21. Červenka, 41. Bílek


Sestava: Vosecký - Vait, Rangl, Líbal, Michalec, Čermák, Červenka, Pícha, 
Feledi, Kudrna, Kulhánek, Bílek



POHLEDEM BRANKÁŘE Á-TÝMU JIŘÍM VOSECKÝM  


Na nedělní zápas se všichni moc těšíme, přijede k nám 
soupeř z ČFL, tento zápas je odměna za minulou sezónu, 
která byla skvělá! Skončili jsme v první polovině tabulky, 
vyhráli jsme krajský pohár nad Mosteckým FK 2:1 na 
penalty, který vyhrál soutěž a postoupil do divize. Chceme si 
to užít a soupeře určitě potrápit, je to první ostrý zápas nové 
sezóny a budeme to chtít zvládnout, koneckonců hrát se dá 
s každým. Pevně věřím, že přijde hodně lidí nás podpořit, 
abychom ukázali, že hrát fotbal umíme a společně uděláme 
dobrý výsledek.

JAK TO VIDÍ TRENÉR PAVEL SALAVA


Proti soupeři z ČFL chceme hrát aktivně a nebojácně. Je 
jasné, že soupeř více trénuje a bude lépe fyzicky připraven. 
Jedná se o velice kvalitní tým a budeme muset být celých 
90. minut koncentrovaní. Uvidíme, na co to bude stačit!

NÁŠ DNEŠNÍ SOUPEŘ - LITOMĚŘICKO


Náš dnešni soupeř je účastníkem třetí nejvyšší soutěže a to konkrétně 
České fotbalové ligy. V minulé sezóně se tým trenéra Miroslava Kratochvíla 
umístil na 12. místě z 18 účastníku se ziskem 48 bodů za 17 výher a stejný 
počet porážek. Litoměřicko není v poháru žádným nováčkem a celkem v 
této soutěži již odehrálo 16 utkání s bilancí 6 výher, 2 remíz (2x postup po 
penaltách) a 8 porážek. Největšího úspěch tým dosáhl v sezóně 2016/2017, 
kdy postupně vyřadil Meteor Praha, 1.FK Příbram, FC Baník Ostrava a 
vypadl až v osmifinále na půdě Slavie Praha.

Přípravné zápasy: 
FK Teplice (1.liga) - Litoměřicko 6:0

Velvary (Divize) - Litoměřicko 8:2

Litoměřicko - Saudská Arábie U23 1:1

Motorlet Praha (Divize) - Litoměřicko 0:3



SOUPISKA FK JÍLOVÉ

Brankáři:
17 Smutný Marek 1996
1 Vosecký Jiří 1996

Obránci:
2 Florián Josef 1984

15 Geletič Samuel 1996
4 Horáček Jan 1990
5 Kořínek Tomáš 1987
7 Vait Filip 1998

12 Michalec Zdeněk 1996

Záložníci:
13 Pícha Jakub 1991
11 Červenka Zdeněk 1979

Farkaš Tomáš 1992
9 Feledi Tomáš 1997
8 Gaher Patrik 1994

14 Kudrna Jan 1996
6 Reichelt Tomáš 1996

Útočníci:
3 Bílek Viktor 1996

10 Just Michal 1984
16 Kolář Jakub 1996
20 Kulhánek Jan 1987

Barilla Ondřej 1980

Trenér: Salava Pavel
Asistent trenéra: Barilla Ondřej

Vedoucí mužstva: Reichelt Tomáš st.

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ 

FK SLAVOJ ŽATEC 
SOBOTA 18.8.2018 10:15 


